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Plats och tid Sammanträde Sessionssalen, Kommunhuset, Måndagen den 22 november 2021 
kl 13.00 

Beslutande Ledamöter 

Monica Forsgren 
Johan Reyier 
Fredrik Rönning 
Gert-Ove Sandberg 
Britt Söderström 
Sten Sundfors 
Inger Carlsson 
Inger Samuelsson 
Kerstin Ernebrink 
 
 
 

 
Ordförande (från § 15) 
Omsorgsnämnden (ordf §§ 13-14) 
Kommunstyrelsen 
SPF 
PRO Smedjebacken 
PRO Smedjebacken 
SKPF avd 108 
PRO Söderbärke 
PRO Söderbärke 
 

 Ersättare 

Rigmor Hedlund 
 
 

 
SPF 

Övriga närvarande Johanna Flyckt 
Annica Nord 
Carl-Fredrik Norgren 
Elisabet Zimmer 
Susanne Billström 
Teresa Ramqvist 
 

MAR, Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Myndighetschef 
Trygghetschef/Säkerhetschef 
Förvaltningschef 
Biträdande förvaltningschef 
Sekreterare 
 

Justerare Britt Söderström 

Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken, 2021-11-30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 13-20 
 Teresa Ramqvist  

 Ordförande 

  

 Johan Reyier / Monica Forsgren 

 
 

 Justerare 

  

 Britt Söderström  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-11-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-30 Datum då anslaget tas ned 2021-12-22 

Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken 
 

Underskrift 

  

 Teresa Ramqvist  
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§ 13 

Val av justerare 

Pensionärsrådet beslutar 

Välja Britt Söderström till justerare. 

Ärendebeskrivning 

Protokollet från dagens möte kommer justeras den 30 november kl. 10.00  

i omsorgsförvaltningens lokal på Johan Ahlbäcks plats 7. 

Britt Söderström från PRO Smedjebacken föreslås till justerare av 

protokollet.  
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§ 14 

 
 
Kommunens trygghetschef, Carl-Fredrik Norgren 

Pensionärsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Carl-Fredrik är kommunens nya trygghetschef. Han deltar på mötet för att 

presentera vad han arbetar med och vad hans tjänst innebär.  

Han ser sitt uppdrag i kommunen som viktigt och väldigt brett med ett 

övergripande ansvar för allt från riskbedömningar om exempelvis 

översvämningar, krisberedskap, inte minst nu när vi är mitt i en pandemi, 

men även gällande beredskapslager och reservkraft, informationssäkerhet 

m.m. Det är mycket samarbete med andra kommuner och man försöker 

arbeta förebyggande. 

Under kommande år är tanken att kommunen ska genomföra så kallade 

”trygghetsvandringar” för att tillsammans med kommuninvånare enklare 

kunna upptäcka vilka brister som finns. Båda råden kommer bjudas in till 

dessa. 

Carl-Fredrik har tidigare arbetat bland annat som polis och på ABB och är 

bosatt i Ludvika. 

Kommunen arbetar för att åter få till ett samarbete med polisen så de ska 

kunna finnas på plats i Smedjebacken.  

Man kan nå Carl-Fredrik på mejladress:  

carl-fredrik.norgren@smedjebacken.se eller via telefon på 0240- 66 01 11. 

 

 

 

 

 

 

mailto:carl-fredrik.norgren@smedjebacken.se
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§ 15 

Myndighetschef Annica Nord berättar om 
arbetet/riktlinjer kring biståndsbedömningar 

Pensionärsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Annica Nord har nyligen tillträtt sin nya tjänst som myndighetschef men har 

även kvar handläggningen av LSS-ärenden tills samtliga 

biståndshandläggare är på plats. 

Handläggarna arbetar efter en modell som kallas IBIC, Individens behov i 

centrum.  

Ärenden kan aktiveras på olika sätt, det kan vara en orolig granne, en 

närstående eller individen själv som kontaktar biståndshandläggarna. 

Handläggarna planerar då in ett hembesök för att eventuellt vidare utreda 

vilka behov personen har och vad den kan behöva hjälp med, men utan 

dennes samtycke kan inget göras. Självbestämmande går före allt annat så 

länge det inte finns en förvaltare eller möjligtvis en god man.  

Vid bedömningen tittar också handläggaren på vad personen fortfarande 

klarar själv, viktigt att behålla det friska. 

 

Avlösarservice finns för de som vårdar en nära anhörig i hemmet. Man kan 

få avlösning 10 timmar per månad, sedan finns också alternativet med 

avlastning på korttidsboende. 
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§ 16 

Remiss avseende förslag om patientavgift för 
hjälpmedel, Johanna Flyckt, MAR 

Pensionärsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Det har kommit ett förslag från Hjälpmedelsnämnden som bland annat 

innebär att ett högkostnadsskydd införs för hjälpmedel. 

Idag kan en person ha hjälpmedel från både Regionen och sin kommun och i 

i remissen finns ett förslag på att Regionen och kommunerna har varsitt 

högkostnadsskydd, vilket flera organisationer och kommuner har reagerat på.  

I förslaget finns även förslag på höjning av avgiften vissa hjälpmedel 

(exempelvis elrullstolar) men även en sänkning av vissa avgifter 

(andningshjälpmedel och hörapparater). 

Man kan idag se en stor skillnad i kostnader för hjälpmedel beroende på var i 

landet man bor. 

Johanna går igenom utkastet till svaret hon skrivit till Hjälpmedelsnämnden 

och vissa av föreningarna på mötet lämnar ytterligare förslag på ändringar. 
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§ 17 

Sammanträdestider 2022 för KPR och KTR 

Pensionärsrådet beslutar 

Fastslå föreslagna datum och tider för råden under 2022. 

Ärendebeskrivning 

Sekreterare har sammanställt ett förslag på dagar och tider för rådens 

sammanträden under 2022.  

Förslaget är att råden fortsätter att ha en gemensam timme för frågor som 

berör båda. 

Måndagar kl. 13.00-15.00 KPR 

                      14.00-16.00 KTR (en gemensam timme) 

 

Beredning Möte 

14 feb 7 mars 

2 maj 16 maj 

29 aug  19 sep 

31 okt 21 nov 

 

Beredningar kl. 9.00 (utom den 29 aug då beredningen är kl. 10.00) 
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§ 18 

 

 

Information från kommunstyrelsen 

Pensionärsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

- Budget 2022. Ekonomin i kommunen är bra och stabil. Under pandemin 

har staten bidragit med stora medel till kommunerna. De olika nämnderna 

med verksamheter har en bra budgetdiciplin (de håller sin budget). 

Kommunen har ett gemensamt långsiktigt tänk för att, framför allt, utveckla 

skolan och äldreomsorgen. 

Projekt med byutveckling där föreningar kan söka stöd för olika mindre 

projekt utanför tätorterna. 

Underhåll av fastigheter och vägar får fortsatt förstärkta resurser. 

Projekt inom förskola och skola i kommunen ”Jämlik förskola och skola” 

där extra resurser läggs på att alla ska gå ut med godkända betyg. Än så 

länge är pågår analysarbete för att utreda var pengarna gör mest nytta. 

Äldreomsorgssatsningen kommer få 12.5 miljoner extra per år där den 

största satsningen är att få mer personal med högre utbildningsnivå. Målet är 

att 100% av de som arbetar nära omsorgstagare ska vara utbildade 

undersköterskor.  

Sjukskrivningstalen ska sänkas till 7,5% (ligger idag kring 10%). 

 

Investeringsbudgeten: 

Renovering av Röda Berga skola.  

Herosvallen, stor renovering och ombyggnation. 
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§ 19 

 

Information från omsorgsförvaltningen 

Pensionärsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

- Höjningar av avgifter inom omsorgsförvaltningen från och med 1 jan 2022. 

Från den 1 januari höjs avgiften för hunddagis från 1 550 kr/mån till  

1 600 kr/mån. 

Avgiften för mat-abonnemang höjs från 3 520 kr/mån till 3 594 kr/mån.  

Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde hålls 

oförändrat på 65 kronor per portion. 

 

- Öppettider för Gränden (lokalen där hälsofrämjare och anhörigstöd finns). 

Lena och Solveig återkommer med exakta tider i början av 2022. Vill man 

ha kontakt med någon av dem kan man ringa eller mejla och boka ett möte. 

Solveig Bodare, hälsofrämjare, tel. 0240-66 03 86,  

mejl: solveig.bodare@smedjebacken.se 

Lena Eriksson, anhörigstöd och demensvårdsutvecklare. tel. 0240-66 03 68, 

mejl: lena.eriksson@smedjebacken.se  

 

-Redogörelse om extra medel, statsbidrag m.m. 

Stora utbildningsinsatser för personalen, målet är att 100% av de som arbetar 

nära omsorgstagarna ska vara utbildade undersköterskor. Personalen erbjuds 

att arbeta 50% och studera 50% och få 100% lön. De första studenterna  

(9 st.) blir klara nu i dagarna, en ny grupp började under hösten (17 st.). Man 

gör nu en genomsyn av hur det ser ut bland resterande personal. 

Extra statsmedel för ersättning till de som har daglig sysselsättning (via 

biståndsbeslut) inom omsorgen. 

Verksamheten med personligt ombud får också extra medel. Denna 

verksamhet driver inte kommunen ensam utan detta är ett samarbete med 

Dalarnas kommuner och finns i Borlänge. 

Medel för att minska timanställningarna inom verksamheten och utöka 

bemanningen. Anette Billström (förvaltningsekonom) och Elisabet Zimmer 

(förvaltningschef) kommer göra en sammanställning av statsbidragen. 

 

- Vaccinationsläget. Samtliga personer på våra särskilda boenden har fått en 

tredje dos covid-vaccin, samt att personalen är på gång att få den också. 

mailto:solveig.bodare@smedjebacken.se
mailto:lena.eriksson@smedjebacken.se
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Samtidigt startar vaccinationen av både boende och personal gällande 

säsongsinfluensan. 

 

Smedjebackens kommun är ett finskt förvaltningsområde och det pågår en 

inventering för att se hur många i personalen som kan finska. 

 

Många satsningar på tekniska hjälpmedel så som säkra medicinskåp, 

läkemedelsrobot m.m. 

 

Omsorgen byter leverantör av trygghetslarmen. Det har varit mycket krångel 

men de som ska ha larm har fungerande larm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 

 

Övriga frågor  

Pensionärsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

SPF vill vara mer delaktiga i samarbetet ”god och nära vård” (mellan 

kommunen och Region Dalarna). Kommunen har endast haft inledande 

samtal och ett dokument med förslag på hur samarbetet ska se ut kommer i 

början av nästa år.  


